
E/APA 

জনসচেতনতামুলক সভা, 

 জজলার নামঃ- যচ ার । 

ক্র নং সভা ও 

আচ াজচনর 

তাররখ 

সভা অনুষ্ঠাচনর 

স্থাচনর নাম 

জজলা / 

উপচজলা 

সভার প্রধান অরতরি ও আচলােকবৃচের 

নাম 

সভার  উপরস্থরতর 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

পুরুষ মরিলা জমাট  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ ০৮ 

জজলা 

কায যাল  

যচ ার 

০২/১২/২০২০ উপ-

পররোলচকর 

কায যাল ,যুব 

উন্ন ন 

অরধদপ্তর, 

যচ ার 

১। জনাব জর মা  াররমন 

 পুরল  সুপার যচ ার। 

২। জমাঃ ররিকুল িাসান    

এরিরস, জজনাচরল) যচ ার। 

৩। জনাব জখােকার জারকর জিাচসন,সিকারী 

পররোলক,আঃ মাঃ সঃ উঃ জকন্দ্র যুব উন্ন ন 

অধদপ্তর যচ ার। 

৪। জনাব মুিতী জসীমুদ্দীন 

ইসলারমক ররচস যাস জসন্টার সদর যচ ার। 

 

 

৩৪ ২৬ ৬০  

জজলা 

কায যাল  

যচ ার 

২৯/০৩/২০২১ উপ-

পররোলচকর 

কায যাল ,যুব 

উন্ন ন 

অরধদপ্তর, 

যচ ার 

১। জনাব জমাঃ  ািীদুল ইসলাম, 

উপপররোলক, যুব উন্ন ন অধদপ্তর যচ ার। 

২। জমাঃ ররিকুল িাসান    

এরিরস, যচ ার। 

৩। জনাব জখােকার জারকর জিাচসন,সিকারী 

পররোলক,আঃ মাঃ সঃ উঃ জকন্দ্র যুব উন্ন ন 

অধদপ্তর যচ ার। 

৪। জনাব মুিতী জসীমুদ্দীন 

ইসলারমক ররচস যাস জসন্টার সদর যচ ার। 

 

 

৩৬ ২৪ ৬০  

 া যা  ২৯/১২২০২০ স্বপ্নচুড়া নারী ও 

র মু উন্ন ন 

সংস্থা,নাভারন 

,উপচজলা -

 া যা,যচ ার। 

১। জনাব পুচলাক কুমার মন্ডল  

উপচজলা রনব যািী অরিসার , া যা যচ ার  

২। জনাব জমাঃ আরব আলী  

উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা  া যা (অঃদাঃ) 

যচ ার 

১১ ১৪ ২৫  

সদর ১৩/১২/২০২০ উপচজলা 

পররষদ 

িলরুম সদর 

যচ ার  

১। জনাব নুরজািান ইসলাম রনরা  

উপচজলা জে ারম্যানসদর যচ ার। 

২।জনাব জমাঃ নারজম উরদ্দন উপচজলা যুব 

উন্ন ন কম যকতযা সদর যচ ার 

১৫ ১০ ২৫  

 ২৪/০২/২০২১ উপচজলা 

পররষদ 

িলরুম সদর 

যচ ার  

১। জনাব জমাঃ  ািীদুল ইসলাম, 

উপপররোলক, যুব উন্ন ন অধদপ্তর যচ ার। 

২।জনাব জমাঃ নারজম উরদ্দন উপচজলা যুব 

উন্ন ন কম যকতযা সদর যচ ার 

১৮ ০৭ ২৫  

বাঘারপাড়া ৩১/০১/২০২১ উপচজলা 

পররষদ 

িলরুম 

১। জনাব তারন া অিচরাজ উপচজলা রনব যািী 

অরিসার বাঘারপাড়া, যচ ার। 

০২। জনাব জমাঃ ও ারিদুজ্জামান উপচজলা 

একচিরমক সুপারভাইজার বাঘারপাড়া 

০ ২৫ ২৫  
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বাঘারপাড়া, 

যচ ার  

০৩।উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা বাঘারপাড়া, 

যচ ার 

 ০৪/০২/২০২১ উপচজলা 

পররষদ িলরুম 

বাঘারপাড়া, 

যচ ার 

১। জনাব এ,টি,এম মাসুদ উপচজলা 

সমাজচসবা অরিসার বাঘারপাড়া, যচ ার। 

০৩।জনাব জমাঃ জসরলমুজ্জামান উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম যকতযা বাঘারপাড়া, যচ ার 

০ ২৫ ২৫  

অভ নগর ২৯/১২/২০২০ উপচজলা 

পররষদ িলরুম 

অভ নগর, 

যচ ার 

১। জনাব জমাঃ নাজমুল জিাসাইনখান 

রনব যািী অরিসার অভ নগর, যচ ার। 

০২। জনাব  রাজ কুমার পাল উপচজলা 

মরিলা রবষ ক কম যকতযা অভ নগর,যচ ার 

০৩। জনাব জমাছাঃ আনজু মচনা ারা 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা অভ নগর, 

যচ ার। 

১০ ১৫ ২৫  

 ২২/০২/২০২১ উপচজলা 

পররষদ 

িলরুম 

অভ নগর, 

যচ ার 

১। জনাব  াি িররদ জািাংগীর  

উপচজলা জে ারম্যান অভ নগর, যচ ার। 

০২। জনাব  সুলতানা নাসররন উপচজলা 

পল্লী উন্ন ন কম যকতযা অভ নগর,যচ ার 

০৩।জনাব জমাছাঃ আনজু মচনা ারা 

উপচজলা যুব উন্ন ন কম যকতযা অভ নগর, 

যচ ার। 

০৪ ২১ ২৫  

জক বপুর ২৪/০৩/২০২১ উপচজলা 

পররষদ 

িলরুম  

জক বপুর, 

যচ ার 

১। জনাব এস,এম ,আরািাত জিাচসন 

উপচজলা রনব যািী অরিসার জক বপুর, যচ ার। 

০২। জনাব জমাঃ  ািীদুল 

ইসলাম,উপপররোলক, যুব উন্ন ন 

অধদপ্তর যচ ার। 

০৩।জনাব প্রকা  েন্দ্র উপচজলা প্রাণী 

সম্পদ অরিসার যুব উন্ন ন কম যকতযা 

জক বপুর, যচ ার। 

০৪।জনাব পুচলাক কুমার র কদার 

উপচজলা  যুব উন্ন ন কম যকতযা জক বপুর, 

যচ ার। 

২০ ০৫ ২৫  

রিকরগাছা ৩০/১২/২০২০ উপচজলা 

পররষদ 

িলরুম  

রিকরগাছা, 

যচ ার 

১। জনাব জমাঃ মরনরুল ইসলাম উপচজলা 

জে ারম্যান রিকরগাছা যচ ার। 

০২। জনাব আরািাত রিমান,উপচজলা 

রনব যািী  াারিসার রিকরগাছা যচ ার। 

০৩।জনাব জমাঃ জসরলম জরজা ভাইস 

জে ারম্যান এবং লুবনা তাক্ষী মরিলা  

ভাইস জে ারম্যান রিকরগাছা 

, যচ ার। 

২০ ০৫ ২৫  

 ২৮/০৩/২০২১ উপচজলা 

পররষদ 

িলরুম  

১। জনাব জমাঃ মরনরুল ইসলাম উপচজলা 

জে ারম্যান রিকরগাছা যচ ার। 

০২। জনাব আরািাত রিমান,উপচজলা রনব যািী  াা

রিসার রিকরগাছা যচ ার। 

১৯ ০৬ ২৫  
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রিকরগাছা, 

যচ ার 

০৩।জনাব এ,এস,এম রজল্লুর রর দ  উপচজলা 

মাধ্যরমক র ক্ষঅ অরিসার রিকরগাছা, যচ ার। 

জেীগাছা ৩১/১২/২০২০ উপচজলা 

পররষদ 

িলরুম  

রিকরগাছা, 

যচ ার 

১। জনাব জমাঃ এনামুল িক উপচজল 

রনব যািী অরিসার জেৌগাছা যচ ার। 

০২। জনাব জদবার ষ রমশ্র  জ া ভাইস 

জে ারম্যান জেৌগাছা যচ ার। 

০৩।জনাব জমাঃ জসরলমুজ্জামান উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম যকতযা (অঃদাঃ) জেৌগাছা  

, যচ ার। 

২৫ ১৫ ৪০  

 ২৫/০১/২০২১ উপচজলা 

পররষদ 

িলরুম  

জেৌগাছা, 

যচ ার 

১। জনাব জমাঃ জমাস্তারনছুর রিমান 

উপচজলা জে ারম্যান জেৌগাছা যচ ার। 

০২। জনাব এস,এম  ািাজািান রসরাজ 

উপচজলা মঃস্য কম যকতযা জেৌগাছা যচ ার। 

০৩।জনাব জমাঃ জসরলমুজ্জামান উপচজলা 

যুব উন্ন ন কম যকতযা (অঃদাঃ)  জেৌগাছা  

, যচ ার। 

২২ ১৮ ৪০  

মরনরামপুর ২৮/০৩/২০২১ উপচজলা 

পররষদ 

িলরুম  

মরনরামপুর, 

যচ ার 

১। জনাব সস দ জারকর জিাচসন উপচজলা 

রনব যািী অরিসার মরনরামপুর, যচ ার। 

০২। জনাব জমাঃ  ািীদুল ইসলাম, 

উপপররোলক, যুব উন্ন ন অধদপ্তর 

যচ ার। 

০৩।জনাব পুচলাক কুমার র কদার 

উপচজলা  যুব উন্ন ন কম যকতযা 

মরনরামপুর (অঃ দাঃ), যচ ার। 

২০ ০৫ ২৫  

 

 

 


